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Các Thắc Mắc Thường Gặp (FAQ) 

 
 

 

1. Bệnh siêu vi Zika là gì? 
Zika là một căn bệnh gây ra bởi một loại vi rút (siêu vi trùng) 
truyền bệnh cho người khác phần lớn qua muỗi đốt. Nó gây 
bệnh phần lớn phần lớn cho người sống trong các vùng Trung 
và Nam Mỹ, the Caribbean, và Mễ Tây Cơ. Vào Tháng Một 
2016, Zika đã được tìm thấy lần đầu tiên tại Mỹ trong số người 
đã du lịch tới Trung Mỹ.  
 

2. Bệnh lan truyền ra sao? 
Zika lan truyền bởi muỗi có thể sống trong nhà, và có thể cắn 
bất cứ lúc nào, kể cả ngày hay đêm. Loại muỗi này có thể 
được tìm thấy tại Quận LA, nhưng không truyền Zika. Nếu quý 
vị đi tới một khu vực nơi Zika được tìm thấy, tránh muỗi cắn 
trong lúc du lịch và lúc trở về Quận LA. Để lấy thông tin du lịch 
mới nhất, vào http://wwwnc.cdc.gov/travel 
 

3. Các triệu chứng là gì? 
Các triệu chứng của Zika là sốt, đau khớp, ngứa, mắt đỏ và 
đau cơ bắp. Các triệu chứng này bắt đầu từ 3–7 ngày sau khi 
bị cắn bởi một con muỗi bị nhiễm bệnh. Với hầu hết mọi người, 
bệnh thường nhẹ với các triệu chứng kéo dài tới một tuần. Một 
số người bị nhiễm bệnh mà không có triệu chứng gì cả. Người 
ta hiếm khi nhập viện hay chết từ bệnh này. Gặp bác sĩ quý vị 
nếu nghĩ rằng quý vị hay người nào từ gia đình quý vị có bệnh 
này. 
 

4. Cần biết gì về Zika trong thời kỳ mang thai?  
Nếu một phụ nữ mang thai bị nhiễm siêu vi Zika, con họ khi 
sanh ra có thể bị dị tật bẩm sinh. The CDC đề nghị rằng phụ nữ 
mang thai tránh du lịch tới các khu vực có Zika và tránh bị muỗi 
cắn. Nếu quý vị mang thai và đã du lịch tới một khu vực bị Zika, 
gọi bác sĩ quý vị và nói về chuyến du lịch của mình, cho dù 
không có dấu hiệu bệnh. Nếu quý vị mang thai và bạn tình của 
quý vị đã du lịch tới một khu vực bị Zika, gọi bác sĩ quý vị và nói 
về chuyến du lịch của mình.  
 

5. Bệnh này được điều trị ra sao? 
Không có thuốc điều trị bệnh này, và cũng không có thuốc 
chủng phòng bệnh. Có các loại thuốc giúp giảm sốt và giảm 
đau. 

 

6. Làm sao có thể tránh được bệnh này? 
Tránh bị muỗi cắn, nhất là lúc thăm những nơi được biết có 
bệnh này. Dùng loại thuốc xịt trừ bọ được Cơ Quan Bảo Vệ 
Môi Trường (Environmental Protection Agency - (EPA) phê 
chuẩn, và mặc áo tay dài và quần dài, hay quần áo đặc trị tránh 
bị muỗi đốt. 

 
                 

Các Điểm Chính: 

 Zika truyền bệnh cho người ta 
hầu hết là do muỗi đốt. Nó được 
tìm thấy phần lớn tại các nước 
Trung và Nam Mỹ, vùng the 
Caribbean, và Mễ Tây Cơ. 

 Tránh bị muỗi cắn, nếu thăm 
những nơi được biết có bệnh 
này. 

 Muỗi tại Quận LA hiện không lan 
truyền căn bệnh này. 

 Phụ nữ mang thai bị nhiễm siêu vi 
Zika có thể có nguy cơ sinh em 
bé dị tật bẩm sinh. 

 Không có thuốc hay thuốc chủng 
điều trị hay phòng tránh bệnh 
này. 

 

Để biết thêm thông tin: 
Bộ Y Tế Quận Los Angeles  
www.publichealth.lacounty.gov/acd/vec
torZika.htm 
Trung Tâm Kiểm Soát và Phòng 
Bệnh (CDC)   
http://www.cdc.gov/zika  
Tổ Chức Y Tế Pan American (Pan 
American Health Organization - 
(PAHO)  
http://www.paho.org/hq/index.php?opti
on=com_topics&view=article&id=427&I
temid=41484&lang=en 
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